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Útdráttur 

Áfallastreituröskun (PTSD) er samansafn einkenna sem hafa hamlandi áhrif á líf fólks og koma 

fram í kjölfar sálrænna áfalla. Fyrir greiningu þurfa einkenni að koma fram eða hafa verið til 

staðar í að minnsta kosti einn mánuð frá því atvikið átti sér stað. Viðfangsefnið er vel þekkt um 

allan heim og hafa margar rannsóknir veitt vitneskju um árangursríkar meðferðir.  

Í þessari heimildarannsókn voru teknar saman niðurstöður átta rannsókna sem skoðuðu 

langtímaáhrif ómeðhöndlaðrar áfallastreitu í kjölfar náttúruhamfara. Ásamt því að skoða 

mikilvægi stuðnings og/eða meðferðar með því að bera saman tvo hópa þar sem annar þeirra 

hlaut meðferð en hinn ekki og meta þannig varanleika árangurs.  

Í ljós kom að sé röskunin ekki meðhöndluð með viðeigandi meðferð eru líkur á að 

einstaklingar nái ekki bata og einkenni haldi áfram að hamla þeim í daglegu lífi. Börn hlutu 

síður bata en fullorðnir en fengju þau félagslegan stuðning í kjölfar áfallsins dró úr líkum á að 

þau þróuðu með sér röskunina. Hjálparstarfsmenn sýndu hvað minnstan bata fengju þeir ekki 

viðeigandi meðferð. En milli heimamanna og ferðamanna var munurinn ekki svo mikill, en það 

er viðfangsefni sem mætti skoða betur.   

Lykilorð: Áfallastreituröskun, langtímaafleiðingar, náttúruhamfarir 
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Abstract 

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a cluster of symptoms developed after experiencing a 

traumatic exposure and witch disturbs peoples every day life. The symptoms must appear or 

last at least a month after the incident. The subject is well known around the world and many 

researches exists about effective therapies.  

In this meta-analysis results of 8 studies, about the consequences of untreated PTSD 

after a trauma exposure by a natural disaster, were observed. Along with analysing the 

importance of social support and/or the permanence of treatment by comparing two groups of 

people where one had therapy and one did not.  

The result showed that without proper treatment people with the disorder may not get 

well and the symptoms may continue to affect their life. Children were less likely to get well 

compared to adults but social support could reduce the likelihood of developing the disorder. 

People in a rescue teams showed less success than others if they didn‘t receive a proper 

treatment. Between local people and travellers there was little as no difference found in 

recovery and that is a subject that would be ideal to look more into. 

Keywords: Posttraumatic stress disorder, long-term consequence, natural disaster  
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Inngangur 

Að manninum stafa ýmsar ógnir á lífsleiðinni. Litlar líkur eru á að komast í gegnum lífið án  

þess að lenda a.m.k. einu sinni í sálrænu áfalli (e. trauma exposure) (Frans, Rimmö, Åberg og 

Fredrikson, 2004). Stór hluti þeirra sem upplifir áfall vinnur sig í gegnum það og stendur uppi 

sem þroskaðri og reynslumeiri einstaklingar (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn 

Tómasson, 2001). Hins vegar tekst sumum ekki að komast í gegnum áföllin vegna samspils 

ýmissa áhættuþátta og getur lífsreynslan valdið sálrænum erfiðleikum sem erfitt getur verið að 

komast í gegnum hjálparlaust (Frans o.fl., 2004; Ruf, Schauer, Neuner, Catani, Schauer og 

Elbert, 2010; Yongzhong, Fang, Jin og Yingkang, 2014).  

Áföll og álagsvaldar 

Áföll eða álagsvaldar geta verið af ólíkum toga þrátt fyrir að eiga það sameiginlegt að setja 

mark sitt á einstaklinginn sem fyrir verður á einn eða annan hátt (Amstadter og Vernon, 2008; 

American Psychological Association [APA], 2013). Áfall er skilgreint sem sterk viðbrögð, 

líkamleg og sálræn, við skyndilegum aðstæðum eða atburðum sem einstaklingur verður fyrir. 

Álagsvaldar geta verið af ýmsum toga en ef þeim er skipt niður eftir eðli aðstæðna má þar nefna 

náttúruhamfarir, slys og ógn í samskiptum manna. Með náttúruhamförum er átt við jarðskjálfta, 

eldgos, flóð eða aðrar hamfarir af völdum náttúrunnar sem valda eyðileggingu og/eða dauða og 

geta valdið vanmáttarkennd, öryggisleysi, kvíða og jafnvel áfallastreitu hjá fórnarlömbum. Slys 

tengjast frekar mannlegum þáttum eins og ófullkomleika, mistökum og óvarkárni og reyna á 

viðbrögð í aðstæðum sem geta sem dæmi verið slys í umferðinni eða bruni í húsi. Slík óhöpp 

geta valdið fleirum, en þeim sem fyrir verður, afleiðingum eins og bugun og skertu sjálfsmati. 

Ógn af manna völdum getur verið hverslags ofbeldi, líkamlegt og andlegt, og átt margar 

birtingarmyndir eins og heimilisofbeldi og árásir en allt ofbeldi getur brotið einstaklinginn sem 

fyrir verður og valdið meðal annars bjargarleysi og varanlegri vansæld (Guðfinnur P. 

Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001).  

Viðbrögð fyrst eftir áfall eru meðal annars kvíði, spenna, doði, tómleikatilfinning, 

óraunveruleikatilfinning og brenglað tímaskyn en einkenni geta verið misjöfn milli manna. 

Einkenni geta varað yfir lengri tíma og á endanum valdið sjúkdómum eins og 

áfallastreituröskun (e. Posttraumatic Stress Disorder; PTSD, hér eftir PTSD) sem og öðrum 

geðröskunum (Margrét Blöndal, 2007).  
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Einstaklingsmunur og ólík áföll hafa hvort um sig áhrif á hvaða einkennum viðkomandi 

finnur fyrir. Amstadter og Vernon (2008) báru saman fjórar gerðir áfalla; kynferðisofbeldi, 

líkamlegt ofbeldi, umferðarslys og veikindi eða meiðsli, þar sem þátttakendur svöruðu 

spurningum um líðan á meðan á áfallinu stóð og eftir að því lauk. Spurningarnar miðuðu að 

þekktum viðbrögðum við áföllum sem eru ótti, skömm, sektarkennd og reiði. Tilfinningaleg 

viðbrögð voru almennt mikil hjá öllum þátttakendum óháð því hvert áfallið var, ótti var meiri 

á meðan á áfallinu stóð en minnkaði að því loknu á meðan önnur einkenni héldust stöðug og 

gátu jafnvel aukið líkur á síðbúnu áfalli (e. posttrauma), en með því er átt við að einkenni vari 

lengur en í einn mánuð frá því að áfallið á sér stað. Munur kom fram á milli hópa hjá 

einstaklingum sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi en tilfinningar þeirra jukust frá því á 

meðan ofbeldið átti sér stað og þar til eftir að því var lokið. Sömu einstaklingar greindu frá 

sterkari tilfinningum eftir áfallið samanborið við aðra hópa. Einnig hefur fundist munur á 

tengslum milli tegunda áfalla við líkurnar á þróun PTSD. Til að mynda virðast áföll eins og 

kynferðis- og líkamlegt ofbeldi, rán, og endurtekin áföll, hafa mestar líkur á þróun PTSD (Frans 

o.fl., 2004).  

Áfallastreita 

Áfallastreita er ein afleiðing áfalla þar sem einstaklingurinn upplifir að lífi sínu sé ógnað. Um 

er að ræða samansafn einkenna sem hafa hamlandi áhrif á líf einstaklingsins og hjaðna ekki 

eftir að áfallið er yfirstaðið og engin ógn á sér stað lengur (APA, 2013). Viðfangsefnið hefur 

verið mikið rannsakað og margar árangursríkar meðferðir hafa verið þróaðar til að hjálpa fólki 

að vinna sig í gegnum áfallið og afleiðingar þess (American Psychological Association [APA], 

2017). Í skilgreiningu, sem gefin er út af American Psychological Association (APA, 2013) og 

er birt í Diagnostic and statistical manual of mental disorder (DSM-V), er PTSD þróun 

einkenna í kjölfar atburðar eða atburða þar sem einstaklingur verður fyrir eða er vitni að því að 

lífi eða velferð hans eða annarra er ógnað á einn eða annan hátt með þeim afleiðingum að af 

hlýst sálrænt áfall. Lífsalgengi er um 8,7% (APA, 2013) en sú tala getur verið mismunandi á 

milli rannsókna og heimshluta (Frans o.fl., 2004). Röskunin er ekki háð aldri en einkenni geta 

verið mismunandi eftir því hvenær á lífsleiðinni einstaklingurinn verður fyrir henni (APA, 

2013).  

 Einkenni geta verið einstaklingsbundin og mismunandi hver þeirra eru mest ríkjandi. 

Sumir finna helst fyrir óttatengdum upplifunum, þar sem tilfinninga- og hegðunareinkenni geta 

verið hvað mest áberandi, á meðan aðrir finna mest fyrir erfiðu hugarástandi og neikvæðum 
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hugsunum. Sumir upplifa mikinn æsing og eru mjög næmir fyrir ytra áreiti, aðrir finna fyrir 

sterkum einkennum hugrofs, og loks eru einstaklingar sem upplifa samblöndu þessara einkenna. 

Til að fá greininguna PTSD þurfa einkenni að hafa verið til staðar lengur en í einn mánuð. 

Flestir byrja að finna fyrir einkennum innan við þremur mánuðum eftir áfallið á meðan einkenni 

hjá öðrum eru lengur að þróast og þeir einstaklingar fá jafnvel ekki fulla greiningu fyrr en að 

mánuðum liðnum og stundum árum. Helmingur jafnar sig á innan við þremur mánuðum frá 

áfallinu á meðan sumir finna fyrir einkennum lengur en í 12 mánuði og jafnvel í tugi ára (APA, 

2013). 

Greiningarskilmerki fyrir áfallastreituröskun samkvæmt DSM-V (APA, 2013)  

Eftirfarandi greiningarskilmerki eiga við um fullorðna, unglinga og börn eldri en sex ára. Önnur 

viðmið eiga við um börn yngri en sex ára. 

A. Varð fyrir eða fékk hótun um dauða, alvarlega áverka, eða kynferðisofbeldi, á einn eða 

fleiri vegu: 

1. Varð sjálfur fyrir atviki sem olli áfalli. 

2. Varð vitni að öðrum verða fyrir alvarlegu atviki. 

3. Vitneskja um alvarlegt atvik sem vinur eða ættingi varð fyrir. 

4. Endurtekin upplifun út frá vitneskju um alvarlegar aðstæður í smáatriðum (á 

oftast við um störf sem felast í að vinna með eða aðstoða fólk í kjölfar erfiðrar 

lífsreynslu).  

B.  Eitt eða fleiri eftirfarandi einkenna til staðar tengd atvikinu og hófust eftir að það átti 

sér stað.  

1. Ágengar hugsanir.  

2. Martraðir. 

3. Endursýn (e. flashback). Stundum í tengslum við missi á raunveruleikaskyni. 

4. Tilfinningaleg kvöl við upplifun á aðstæðum sem minna á áfallið. 

5. Líkamleg viðbrögð við upplifun á aðstæðum sem minna á áfallið. 

C. Forðun frá áreitum sem minna á áfallið á einn eða fleiri máta. 

1. Forðast  minningar, hugsanir, eða tilfinningar í tengslum við atvikið. 

2. Forðast utanaðkomandi áreiti sem minna á atvikið og valda óþægilegum 

minningum, hugsunum, eða tilfinningum. 

D. Tvær eða fleiri neikvæðar breytingar á hugsun eða skapi í kjölfar áfallsins.  

1. Vangeta til að rifja upp lykilatriði úr áfallinu. 
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2. Ákafar neikvæðar skoðanir eða ályktanir um sig sjálfan, aðra eða heiminn. 

3. Ýkt sektarkennd út í sig sjálfan eða aðra fyrir að valda áfallinu. 

4. Neikvætt tilfinningalegt ástand. 

5. Minnkaður áhugi á afþreyingu. 

6. Upplifir einangrun. 

7. Erfiðleikar við að upplifa jákvæðar tilfinningar. 

E. Eitt eða fleiri einkenni æsings og viðbragða sem hófust eða versnuðu eftir áfallið.   

1. Skapstyggð eða árásargirni. 

2. Áhættusöm eða eyðileggjandi hegðun. 

3. Ofur árvekni (e. hypervigilance). 

4. Bregður auðveldlega. 

5. Erfiðleikar við einbeitingu. 

6. Svefnerfiðleikar. 

F. Einkenni þurfa að hafa verið til staðar í einn mánuð eða lengur. 

G. Einkenni valda vanlíðan og/eða truflun m.a. í félagslegum samskiptum og/eða 

vinnufærni.  

H. Einkenni stafa ekki af lyfjanotkun, neyslu annarra efna, eða vegna annarra veikinda. 

Talað er um bráða áfallastreituröskun ef einkenni vara frá einum mánuði upp í þrjá, 

langvarandi ef þau vara lengur en í þrjá mánuði en síðbúna ef einkenni koma fram eftir sex 

mánuði frá áfallinu eða seinna. 

Breyting á viðhorfum, hegðun og tilfinningum 

Það gefur auga leið að líf einstaklinga með PTSD getur verið þrautinni þyngra. Þrátt fyrir 

vitneskju um þau einkenni sem greina fólk með PTSD frá öðrum, gefur sú þekking ekki 

nákvæma mynd af því hversu mikil áhrif þetta hefur á þeirra daglega líf. Hugræn einkenni sem 

fórnarlömb geta fundið fyrir eru oft þrálátar, jafnvel óraunsæjar, neikvæðar hugmyndir, og 

væntingar í eigin garð og gagnvart heiminum. Eins er algengt að hafa afmyndaða sýn á hver 

beri ábyrgð á atburðinum eða afleiðingum hans og viðkomandi kennir jafnvel sjálfum sér um 

(Iverson, King, Cunningham og Resick, 2015). Vert er að taka fram að þessi einkenni eiga helst 

við um fórnarlömb hverskyns ofbeldis.  

Önnur einkenni sem fólk með PTSD getur þurft að takast á við, og valda verulegri 

truflun og skerðingu í lífi þeirra, eru áfallatengdar hugsanir, og minningar sem koma samhliða 
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sterkum líkamlegum viðbrögðum. Pfaltz, Michael, Meyer og Wilhelm (2013) skoðuðu þetta 

nánar til að fá betri mynd af því hversu tíð og truflandi einkennin geta verið. Niðurstaðan var 

sú að einstaklingarnir upplifðu þessi einkenni a.m.k. einu sinni í viku og í allt að 12 til 17 skipti 

á viku. Rúmlega helmingur þátttakendanna endurupplifði áfallið a.m.k. einu sinni í viku og 

margir sýndu verulega mikla forðunarhegðun og jafnvel í allt að 18 skipti á viku. Þetta sýnir 

hversu erfitt getur verið fyrir þessa einstaklinga að lifa eðlilegu lífi eftir þá áhrifamiklu reynslu 

sem þeir hafa gengið í gegnum.  

Meðferð 

Við meðhöndlun einstaklinga með PTSD er úr ýmsum meðferðum að velja. Í APA (2017) eru 

taldar upp aðferðir sem sýnt hefur verið fram á að beri árangur. Nokkrum þeirra verða gerð skil 

hér að neðan. 

Hugræn atferlismeðferð, HAM (e. cognitive behavioral therapy, CBT).   

Meðferð sem byggir á að vinna með og breyta hugsunum og/eða hegðun til að hafa áhrif 

á líðan m.a. með því að fækka neikvæðum hugsunum og koma inn jákvæðum og raunsæjum 

hugsunum (Resick, Nishith og Griffin, 2003). 

Hugræn úrvinnslumeðferð (e. cognitive processing therapy, CPT).  

Aðferð sem byggir á þremur þáttum, fræðslu um einkenni og úrvinnslu upplýsinga, 

óbeinni berskjöldun og hugrænni meðferð. Hugræni hlutinn felur í sér þjálfun í að bera kennsl 

á hugsanir og áhrif þeirra, sem og tækni til að vinna með ógagnlegar hugmyndir varðandi þætti 

eins og öryggi, traust, styrk, virðingu og nánd (Resick og Schnicke, 1992; Resick o.fl., 2003). 

Langvinn berskjöldun (e. prolonged exposure therapy, PE).  

Aðferðin felst í að endurupplifa áfallið í huganum ásamt því að fara út og takast á við 

áreiti sem kalla fram óttaviðbrögð. Markmiðið er opnun tilfinningalegrar úrvinnslu og tækifæri 

á að byggja upp ný viðhorf tengd áfallinu (Resick o.fl., 2003). 

EMDR meðferð (e. eye movement desensitization and reprocessing).  

Meðferðin snýst um úrvinnslu upplýsinga, eins og erfiðra minninga, hugsana og 

tilfinninga. Um er að ræða nokkurskonar berskjöldun þar sem einstaklingnum er gert að ímynda 

sér atriði frá áfallinu og einbeita sér að tilfinningum sem koma upp, á meðan heldur 

meðferðaraðili tveimur fingrum fyrir framan hann og færir endurtekið frá hægri og yfir til 
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vinstri og öfugt. Markmið aðferðarinnar er að minnka kvíða og finna hjálplegri hugsun til að 

tengja við áfallið (Tavanti o.fl., 2009). 

 Frásagnarmeðferð (e. narrative exposure therapy, NET).  

Meðferðin skiptist í þrjá hluta sem farið er í gegnum á meðferðartímabili; í þeim fyrsta 

er farið yfir fræðslu um geðræn mál (e. psychoeducation), í næsta er lífssaga einstaklingsins 

rakin frá fæðingu að fyrsta atviki sem olli áfalli í gegnum eigin frásögn, og að lokum eru 

málsgögnin lesin aftur yfir og undirrituð (Mcpherson, 2012). 

Áhættuþættir 

Með áhættuþáttum er átt við ákveðna þætti sem einkenna einstaklinginn eða annað í hans lífi 

sem hefur áhrif á líkurnar á hvort viðkomandi þrói með sér PTSD í kjölfar áfalls. Talið er að 

samspil erfða og umhverfis hafi einhver áhrif en aðrir þættir sem vitað er um eru eðli áfalla, 

búseta, kynferði, saga um fyrri áföll o.fl.  

Svo margt í lífinu byggir á samspili ólíkra þátta þegar kemur að erfðum og umhverfi 

eins og niðurstaða tvíburarannsóknar sýndi fram á. Stein, Jang, Taylor, Vernon og Livesley 

(2002) vildu meina að erfðaþættir hefðu áhrif á líkurnar á að einstaklingur yrði fyrir einhverjum 

tegundum áfalla, en þeir töldu það tengjast ólíku vali á umhverfi eftir persónuleika einstaklinga. 

Samspil erfða og umhverfis virtist einna helst hafa áhrif á ofbeldistengd áföll á meðan umhverfi 

hefði meiri áhrif þegar kæmi að annarskonar áföllum eins og umferðarslysum og 

náttúruhamförum. Eins vildu þeir meina að erfðir hefðu að hluta til áhrif á þróun PTSD á móti 

áhrifum frá umhverfi.  

Fetzner, Peluso og Asmundson (2014) skoðuðu afmarkaðri þætti. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 122 einstaklingar á aldrinum 18-65 ára sem áttu það sameiginlegt að hafa 

upplifað áfallatengdar aðstæður af einhverju tagi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða tengsl 

álagsþols (e. distress tolerance) við ákveðin einkenni áfallastreitu. Með álagsþoli er átt við fjórar 

gerðir tilfinningalegra álagsatriða; hvernig einstaklingurinn upplifir sig geta tekist á við 

tilfinningalegt álag, huglægt mat á álaginu, skert athyglisgeta sökum neikvæðra tilfinninga og 

viðleitni til að lina álag og þjáningu. Niðurstöður sýndu fram á tengsl þarna á milli en þá 

sérstaklega tengsl álagsþols við einkenni eins og endurupplifun og forðun. Rannsakendurnir 

vildu meina að niðurstaðan sýndi fram á mikilvægi þess að þróa meðferð með áherslu á að auka 

álagsþol hjá þeim sem finna fyrir einkennum PTSD og draga þannig úr alvarleika einkenna sem 

gæti jafnframt haft áhrif á viðbrögð við áföllum seinna á lífsleiðinni.  
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Þessu  til viðbótar sýndi samanburður nokkurra rannsókna að margir þættir hefðu áhrif 

en það gat verið mismunandi eftir búsetu og þeim aðferðum sem notaðar voru við rannsóknirnar 

hvaða þættir hefðu helst áhrif. Kynferði, aldur þegar atvik átti sér stað, kynþáttur, menntun, 

fyrri reynsla af áfalli, almennt mótlæti í æsku, saga um geðsjúkdóma, frásagnir um misnotkun 

í æsku og fjölskyldusaga um geðsjúkdóma voru atriði sem höfðu áhrif að einhverju leyti. Einir 

og sér höfðu áhrifaþættir fyrir áfallið hófleg áhrif samanborið við þætti sem virkjuðust í eða 

eftir áfallið, sem voru alvarleiki áfallsins, skortur á stuðningi og aukið álag í lífinu (Brewin, 

Andrews og Valentine, 2000). Hvað varðar áhrif kynferðis vildu Frans o.fl. (2004) meina að 

konur væru helmingi líklegri til að þróa með sér PTSD, þrátt fyrir að karlar hefðu tilkynnt um 

alvarlegri áfallatengda atburði. Þeir töldu að skýra mætti muninn að einhverju leyti út frá 

almennt meira varnarleysi hjá konum gagnvart tilfinningalegu álagi og tilhneigingu þeirra til að 

mynda tilfinningalegar minningar.  

Náttúruhamfarir 

Sé ákveðin tegund sálrænna áfalla skoðuð má sjá skýrari mynd af áhættuþáttum. Náttúran, eins 

stórbrotin og hún getur verið og við notið góðs af henni getur hún einnig verið óblíð, 

óútreiknanleg og jafnvel lífshættuleg. Í gegnum tíðina hafa ýmsar hamfarir herjað á heiminn 

sem gera ekki alltaf boð á undan sér og því ekki hjá því komist að fólk verði á einn eða annan 

hátt fyrir áhrifum. Náttúruhamfarir eins og eldgos, jarðskjálftar, snjóflóð, óveður, skriðuföll, 

jökulhlaup, sjávarflóð og hafís eru dæmi um hamfarir sem geta valdið eyðileggingu og dauða. 

Við slíkar aðstæður eru líkur á að fólk upplifi meðal annars öryggisleysi, vanmáttarkennd og 

kvíða (Guðfinnur P. Sigurfinnsson og Kristinn Tómasson, 2001).  

Eftir jarðskjálftann í Wenchuan í Kína árið 2008, þar sem hlutfall þeirra sem greindust 

með PTSD 6 mánuðum eftir áfallið var 16%, voru ýmis atriði sem mátti telja til áhættuþátta. 

Þeir þættir sem um ræðir voru hár aldur fólks, það að vera kona, búa einn, hafa grafist undir 

rústum, orðið fyrir meiðslum, þurft aðgerð eftir skjálftann, orðið vitni að því að einhver hafi 

slasast, orðið undir rústum eða dáið. Með vitneskju sem þessa er hægt að bera kennsl á þá sem 

eru í áhættuhópi fyrr en áður og jafnframt mikilvægt að huga að sálfélagslegum stuðningi og 

skipulögðum félags- og efnahagslegum stuðningi yfirvalda (Zhou o.fl., 2013). Að þremur árum 

liðnum var haft samband við 2525 einstaklinga sem höfðu allir verið fórnarlömb skjálftans. Í 

þeim hópi voru um 5% sem uppfylltu greiningarskilmerki fyrir PTSD. Með samanburði á milli 

þeirra sem greindust með röskunina og þeirra sem gerðu það ekki, mátti sjá ýmsa þætti sem 

hver um sig hafði áhrif á líkurnar á að einstaklingurinn þróaði með sér PTSD. Þetta voru þættir 
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eins og að búa við líkamleg veikindi, hafa orðið vitni að dauðsfalli í skjálftanum, óstöðugur 

fjárhagur eftir hörmungarnar, minni félagslegur stuðningur og það að fá sálrænan stuðning í 

aðeins eitt skipti eftir áfallið. Sá þáttur sem hafði hvað mest áhrif var hvort einstaklingurinn 

hefði reglulega fjárhagslega innkomu í kjölfar skjálftans, sem gefur vísbendingu um mikilvægi 

þess að þeim sem á þurfa að halda sé útveguð atvinna á meðan á uppbyggingu stendur 

(Yongzhong, Fang, Jin og Yingkang, 2014).  

Sé litið til áhrifa af völdum búsetu er ekki hjá því komist að stór hluti fólks um allan 

heim búi á svæðum þar sem hætta er á hverskyns náttúruhamförum. Líklegt er að þetta fólk hafi 

áður upplifað áföll tengd hamförum og sé því berskjaldaðra gagnvart áfallatengdum sálrænum 

kvillum, upplifi meira tilfinningalegt ójafnvægi og sé þar að auki líklegra til að þróa með sér 

einkenni PTSD samanborið við aðra sem búa utan slíkra svæða (Fontalba-Navas, Lucas-Borja, 

Gil-Aguilar, Arrebola, Pena-Andreu og Perez, 2017; National Child Traumatic Stress Network 

[NCTSN] og National Center for PTSD [NCPTSD], 2006). Niðurstaða rannsóknar sem gerð 

var á svæði þar sem flóð voru vel þekkt sökum mikilla rigninga gaf nánari vísbendingar um 

áhættuþætti. Hópur heimamanna var borinn saman við hóp einstaklinga sem bjuggu á svæði 

sem hafði sloppið við slíkar hörmungar. Munur var á hópunum tveimur þar sem síðari hópurinn 

sýndi minni tilhneigingu til þróunar á PTSD. Einnig fundust þættir sem sýndu að sterkasta 

spágildið fyrir þróun PTSD var efnislegt og fjárhagslegt tap í kjölfar flóða sem og líkamleg 

hætta á meðan á þessari lífshættulegu ógn stóð (Fontalba-Navas o.fl., 2017).  

Náttúruhamfarir og afleiðingar 

Þekktar afleiðingar náttúruhamfara geta verið margskonar og valdið ýmiskonar skaða eins og 

búsetu-, eigna-, og efnahagslegu tjóni, uppskeru- og aflabresti, hungursneyð, slysum og 

mannfalli. Með aukinni þekkingu hefur á mörgum stöðum verið hægt að draga úr hugsanlegum 

skaða með því að vanda vel hönnun og skipulagningu byggðar og mannvirkja (Tómas 

Jóhannesson, 2001). Mikið er í húfi og því ætti ekki að spara þegar kemur að fjárútlátum til 

rannsókna, varnaraðgerða, skipulagningar og hönnunar.  

Afleiðingarnar geta eins verið og jafnvel óhjákvæmilega af sálrænum toga, hvort sem 

er samhliða öðrum afleiðingum eða einar og sér, eins og sjá má í fjölda rannsókna sem hafa 

verið gerðar í kjölfar náttúruhamfara um allan heim. Skjálftaflóðbylgjan (e. tsunami) sem reið 

yfir suðausturhluta Asíu olli gríðarlegu tjóni á marga vegu. Fólki um víða veröld var brugðið 

og fann til mikillar samúðar með fórnarlömbum hörmunganna sem biðu erfiðir tímar. Litið til 
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sálrænna þátta voru helstu einkenni sem fórnarlömbin fundu fyrir, þunglyndi, kvíði, áráttu- og 

þráhyggja, martraðir, endursýn og endurupplifun atburðarins. Stór hluti fólks fann fyrir 

einkennum áfallastreitu en í mismiklum mæli eftir alvarleika þeirra aðstæðna sem það stóð 

frammi fyrir (Vetter o.fl., 2011).  

Fórnarlömb L‘Aquila jarðskjálftans á Ítalíu árið 2009 leituðu sum hver aðstoðar af 

sjálfsdáðum og sögðust yfir 65% enn þá vera óttaslegin. Þau einkenni sem voru hvað mest 

áberandi hjá hópnum voru endurupplifanir atburðarins og óraunveruleikatilfinning. Aðeins um 

5% uppfylltu greiningarskilmerki fyrir bráða áfallastreitu (ASD) en um helmingur uppfyllti þau 

að hluta. Sjá mátti einkenni aukast eftir því sem aðstæður fólks voru erfiðari. Jákvæð viðhorf 

einkenndu hópinn og voru þeir styrkleikar taldir hafa dregið verulega úr einkennum 

áfallastreitu, ásamt skjótum viðbrögðum hjálparsamtaka við að hlúa að fórnarlömbunum 

(Casacchia, Bianchini, Mazza, Pollice og Roncone, 2013).  

Ísland er engin undantekning og langt í frá að vera óhult fyrir náttúruöflunum og má 

finna heimildir um nokkrar slíkar athuganir hér á landi. Við mat á sálrænni líðan fólks sem lifði 

af snjóflóðin sem féllu árið 1995, í Súðavík annars vegar og Flateyri hins vegar, kom í ljós að 

að þremur til fjórum mánuðum liðnum voru um 48% Flateyringa haldnir PTSD og 35% 

Súðvíkinga 12-14 mánuðum síðar (Gylfi Ásmundsson og Ágúst Oddsson, 2000). Svipaða 

niðurstöðu mátti sjá hjá fórnarlömbum tveggja jarðskjálfta sem riðu yfir á suðvesturhluta 

landsins með stuttu millibili árið 2000 en eftir þann stærri greindust 24% þeirra sem hann 

upplifðu með PTSD. Önnur einkenni sem hrjáðu fólk voru kvíði tengdur skjálftanum, 

erfiðleikar með tjáningu hugsana og tilfinninga og tilfinningaúrvinnsla (Íris Böðvarsdóttir og 

Elklit, 2003).  

Þann mun sem sést á tíðni PTSD á milli Íslands og annarra landa mætti skýra með fjölda 

þeirra fórnarlamba sem tekst að hafa samband við. Oft er óljóst hversu mörg fórnarlömbin eru 

og úrtakið mögulega ekki svo áreiðanlegt sérstaklega í ljósi þess að ekki er á allra færi að fá 

heilbrigðisaðstoð. Það getur því skekkt myndina ef sá hópur sem ekki næst í er sá hópur sem 

kemur verst út úr hörmungunum.  

Rannsóknarspurningar 

Til að draga saman þá umfjöllun sem hér hefur farið fram má sjá hversu stórt hlutverk áföll 

geta spilað í lífi fólks. Þökk sé miklum áhuga á viðfangsefninu hefur það verið rannsakað 

mikið og þannig stuðlað að aukinni þekkingu sem skilar sér í ýmsum árangursríkum 
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meðferðum sem sýnt hefur verið fram á að geti dregið að miklu leyti úr skaða, fái fólk 

viðeigandi meðferð.  

En hvað ef einstaklingur fær ekki af einhverjum ástæðum þann stuðning og hjálp sem 

þörf er á? Hvað ef hann fær ekki viðeigandi meðferð sé þörf á því? Hvaða áhrif getur það 

haft til lengri tíma litið? Hér í þessari heimildarannsókn verður leitast við að svara þessum 

spurningum og skoða hvað vitað er um afleiðingar ómeðhöndlaðrar áfallastreitu á líf 

einstaklinga eftir áfall af völdum náttúruhamfara. 
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Aðferð 

Til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með voru skoðaðar átta 

rannsóknir á viðfangsefninu og niðurstöður þeirra bornar saman. Spurningarnar sem ætlað var 

að finna svör við eru: Hversu mikilvægt er að veita stuðning í kjölfar náttúruhamfara? Hvers 

vegna er mikilvægt að einstaklingur hljóti viðeigandi meðferð greinist hann með PTSD? 

Hverjar geta langtímaafleiðingar ómeðhöndlaðrar áfallastreitu verið?  

Við gagnaleit var íslenski gagnagrunnurinn leitir.is notaður. Af þeim átta rannsóknum 

sem fundust voru þrjár unnar upp úr sömu gögnunum en með ólíkum áherslum. Af þeim þremur 

var ein doktorsritgerð. Fyrir samanburð var leitast við að finna rannsóknir sem skoðuðu sama 

viðfangsefnið en með ólíkum forsendum til að sjá efnið í stærra samhengi. Rannsóknirnar voru 

frá mismunandi löndum og út frá ólíkum náttúruhamförum, aðkoma fólks var misjöfn og 

aldurshópurinn breiður. Leitarorð sem notast var við voru „Natural Catastrophe PTSD“, 

„untreated PTSD after natural disaster“, „natural disaster long-term concequences of PTSD“. 

Leitast var við að finna efni um langtímaafleiðingar PTSD í kjölfar náttúruhamfara, samanburð 

á einstaklingum sem hljóta meðferð við aðra sem fá enga meðferð og mikilvægi stuðnings í 

kjölfar hamfara með tilliti til þróunar á þrálátum einkennum PTSD. 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru í heildina 2797 einstaklingar í 8 rannsóknum, 2440 fórnarlömb 

náttúruhamfara og 357 einstaklingar í samanburðarhópi. Einstaklingarnir voru á aldrinum sjö 

ára og eldri, konur og karlar, frá sex ólíkum svæðum í heiminum; Íslandi, Bandaríkjunum, 

Sviss, Armeníu, Kína og Bahamaeyjum. Að auki beindust rannsóknirnar að ólíkum 

náttúruhamförum. Þrjár voru framkvæmdar í kjölfar snjóflóða, tvær eftir jarðskjálfta, ein eftir 

fellibyl, önnur eftir eyðimerkurstorm og loks ein eftir skjálftaflóðbylgju. Í sex rannsóknanna 

var um að ræða fólk sem bjó á staðnum þar sem hörmungarnar áttu sér stað, þar af börn og 

ungmenni í þremur þeirra, í einni var um að ræða ferðamenn - og annarri hjálparstarfsmenn.  

Í þeim rannsóknum þar sem hluti þátttakenda hlaut meðferð og hinir ekki voru þeir 

einstaklingar sem hlutu meðferð sem skilaði þeim ekki árangri settir undir sama hatt og þeir 

sem enga meðferð fengu. 
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Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið safngreining (e. meta-analysis) var notað í þessari heimildarannsókn. 

Aðferðin byggir á að nýta núverandi þekkingu með því að taka saman niðurstöður fyrri 

rannsókna á ákveðnu viðfangsefni, bera þær saman og greina niðurstöðurnar til að svara 

ákveðnum rannsóknarspurningum. Sem að þessu sinni voru spurningar um afleiðingar 

ómeðhöndlaðrar áfallastreituröskunar.  

Gagnasöfnun og efniviður 

Notast var við gagnagrunninn leitir.is. Rannsóknirnar sem voru notaðar voru ýmist með einn 

hóp þátttakenda eða tvo þar sem annar þeirra var samanburðarhópur sem annaðhvort hlaut aðra 

meðhöndlun en hinn eða innihélt hóp fólks sem var ótengdur atburðinum sem átt hafði sér stað. 

Í einni rannsókninni var skoðaður sérstaklega hópur einstaklinga sem hlaut árangursríka 

meðferð við PTSD og var hann borinn saman við annan hóp sem fékk enga meðferð, að 

nokkrum árum liðnum var varanleiki árangurs skoðaður. Að lokum var fundin ein rannsókn þar 

sem mikilvægi stuðnings í kjölfar áfallsins og líkur á þróun PTSD ásamt öðru var skoðað. 

Áhersla var lögð á að í rannsóknunum væru breytur á borð við PTSD í kjölfar náttúruhamfara, 

langtíma afleiðingar ómeðhöndlaðrar áfallastreituröskunar, samanburð á milli þeirra sem hlutu 

meðferð og þeirra sem gerðu það ekki - og stuðningur strax eftir áfall. 

Mælitæki 

Til að safna upplýsingum voru í öllum rannsóknunum notaðir spurningalistar sem þátttakendur 

voru fengnir til að fylla út sjálfir. Í einni rannsókn, þeirri sem snéri að börnum í kjölfar 

fellibylsins Andrews, var kennari þeirra einnig látinn svara spurningum með því að meta líðan 

og hegðun hvers barns fyrir sig. Í öllum rannsóknunum voru spurningar þar sem spurt var út í 

einkenni PTSD og í sumum voru að auki spurningar sem voru sniðnar að átökum og/eða þeim 

hamförum sem átt höfðu sér stað. Í nokkrum rannsóknanna voru spurningalistar þar sem lagt 

var mat á einkenni þunglyndis, kvíða og/eða skelfingu en ein kannaði að auki gæði svefns og 

líkamlegrar heilsu. 
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Niðurstöður 

Eins og sjá má í greiningarskilmerkjum fyrir PTSD, er röskunin ekki greind fyrr en einkenni 

hafa varað lengur eða komið fram að lágmarki einum mánuði eftir að atburður átti sér stað 

(APA, 2013). Einkenni geta valdið verulegri truflun í lífi fólks og í sumum tilfellum jafnvel 

verið lífshættuleg (Tarrier og Gregg, 2004). Dragi ekki úr einkennum má draga þá ályktun að 

þau haldi áfram að hamla í daglegu lífi mánuðum og jafnvel árum eftir að atburðurinn sem olli 

áfallinu átti sér stað, fái viðkomandi ekki meðferð.  

Í núverandi heimildarannsókn var ómeðhöndluð áfallastreituröskun skoðuð út frá þróun 

hennar frá einum tíma til annars, með áherslu á að skoða hvort dragi úr einkennum, þau haldist 

óbreytt eða aukist milli mánaða og/eða ára. Skoðað var hvernig afleiðingarnar tengdust daglegu 

lífi út frá líðan, hegðun, svefnvenjum, stöðu og velgengni fólks í samfélaginu.  

Ástæða fyrir veru fólks á þeim stöðum sem hamfarir dynja yfir geta verið ólíkar og þar 

af leiðandi voru valdar rannsóknir sem skoðuðu heimamenn, ferðamenn eða hjálparstarfsmenn. 

Sumar rannsóknirnar beindust því að heimamönnum, börnum annars vegar og fullorðnum hins 

vegar, og aðrar að ferðamönnum eða hjálparstarfsmönnum. Rannsóknirnar voru gerðar í 

mismunandi löndum í kjölfar ólíkra náttúruhamfara. Hamfarirnar sem um ræðir voru fellibylur, 

eyðimerkurstormur, snjóflóð, skjálftaflóðbylgja og jarðskjálftar.  

Margar rannsóknir sýna fram á mikilvægi stuðnings eftir áfall og árangur meðferða við 

PTSD og því mikilvægt að meðferð sé veitt sem fyrst eftir áfallið (Resick o.fl, 2003; Resick og 

Schnicke, 1992; Tavanti o.fl., 2009). Nokkuð er um að fórnarlömbum náttúruhamfara sé fylgt 

eftir að mánuðum og/eða árum liðnum frá áfallinu og þannig hefur orðið til þekking um 

langtímaáhrif slíkra áfalla.  

Náttúruhamfarir og ómeðhöndluð áfallastreituröskun 

Í kjölfar hjálparaðgerða í og eftir eyðimerkurstorm á svæðum í kringum Persaflóa (e. Persian 

Gulf area) voru 84 hjálparstarfsmenn (e. National Guard reservists) frá Bandaríkjunum fengnir 

til að fylla út sálfræðileg próf eftir að þeir snéru heim. Spurningarnar fólust í því að kanna 

upplifun þeirra af áfallinu og meta áfallatengd einkenni sem svo voru metin að liðnum mánuði, 

sex mánuðum og tveimur árum. Í síðustu mælingunni þ.e.a.s. tveimur árum seinna var fjöldi 

þátttakenda kominn niður í 62. Allir þátttakendur sem uppfylltu greiningarskilmerki fyrir PTSD 

að einum og sex mánuðum liðnum frá atvikinu uppfylltu þau enn tveimur árum síðar. Jafnframt 
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greindust fleiri með PTSD sex mánuðum eftir atburðinn en mánuði eftir hann og fleiri bættust 

í hópinn þegar tvö ár voru liðin. Alvarleiki einkenna jókst á þessu tveggja ára tímabili sem leið 

en svo virtist sem einkenni hafi verið nokkuð lengi að koma fram þar sem mesta aukningin átti 

sér stað frá einum að sex mánuðum liðnum en þá voru helstu einkenni komin fram. Hluti 

þátttakenda óskaði eftir og hlaut meðferð sem skilaði árangri (Southwick, Morgan, Darnell og 

Bremner, 1995). 

Í flestum rannsóknum sem byggjast á að skoða afleiðingar náttúruhamfara á fórnarlömb 

er lögð áhersla á að skoða heimamenn. Í einni rannsóknanna sem notast var við í þessari 

rannsókn voru skoðaðar þær afleiðingar sem slíkar hörmungar geta haft á líðan ferðamanna sem 

voru á þeim svæðum þegar atburðinn átti sér stað. Það sem rannsakendur höfðu jafnframt í huga 

var að skoða hvort líðanin eftir áfallið batnaði eftir að heim var komið. Þá væru þeir komnir 

fjarri svæðunum þar sem hörmungarnar dundu yfir, á eigið heimili, og aðgengi að 

heilbrigðisþjónustu ætti að vera betra. Þátttakendur voru 342 einstaklingar frá Sviss sem allir 

höfðu verið á svæðum sem urðu fyrir áhrifum af skjálftaflóðbylgju árið 2004. Hluti þátttakenda 

uppfyllti greiningarskilmerki fyrir PTSD og/eða fann fyrir einkennum þunglyndis og kvíða. Um 

12% þeirra sem fengu PTSD greiningu og höfðu ekki hlotið neina meðferð uppfylltu skilyrðin 

enn tveimur og hálfu ári síðar. Hluti þátttakenda hlaut meðferð en fyrir um 38% þeirra gagnaðist 

meðferðin ekki og náðu þeir því ekki bata í kjölfarið. Þessir einstaklingar voru enn að kljást við 

PTSD tveimur og hálfu ári síðar ásamt einkennum kvíða og þunglyndis (Kraemer, Wittmann, 

Jenewein og Schnyder, 2009).  

Rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á viðfangsefninu ná yfir börn sem og fullorðna 

en yfirleitt ekki í einni og sömu rannsókninni enda mikilvægt að skoða báða hópa þar sem 

möguleiki er á að einstaklingar á ólíkum aldri bregðist ekki við á sama hátt og afleiðingar hafi 

áhrif á ólíka þætti í þeirra lífi. Nokkuð hefur verið um rannsóknir sem beinast að börnum og 

einmitt það var gert í rannsókn sem Shaw, Applegate og Schorr (1996) gerðu í kjölfar 

fellibylsins Andrew sem reið yfir Bahamaeyjar árið 1992. Rannsakendur skoðuðu 

langtímaafleiðingar á sálræna líðan barna. Þátttakendur voru 30 skólabörn á aldrinum 7 til 13 

ára sem höfðu verið fórnarlömb fellibylsins. Líðan barnanna var skoðuð 8 mánuðum og 21 

mánuði frá því þau urðu fyrir áfallinu. Meginmarkmiðið var að kanna algengi 

áfallastreitueinkenna og annarra sálrænna einkenna á meðal þeirra. Í ljós kom að um 70% 

þátttakenda fundu enn fyrir miðlungs alvarlegum einkennum PTSD, frekar hafði dregið úr 

einkennunum hjá strákum en stelpum. Jafnframt mátti sjá aukningu í tilfinninga- og 
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hegðunarvandamálum. Stelpur höfðu meiri tilhneigingu til að þjást af einkennum áfallastreitu 

en strákar af öðrum sálrænum meinum. Mikil aukning var á einkennum kvíða og þunglyndis 

hjá báðum kynjum en auk þess jukust félagsleg- og athyglisvandamál hjá strákum ásamt því að 

hafa aukna tilhneigingu til að draga sig í hlé.  

Rannsókn Fan, Long, Zhou og Liu (2015) á ungmennum sýndi jafnframt fram á truflandi 

afleiðingar á líf þeirra eftir að hafa upplifað Wenchuan jarðskjálftann í Kína árið 2008. 

Þátttakendur voru 1573 ungmenni á aldrinum 12 til 17 ára. Mælingar fóru fram 6, 12, 18 og 24 

mánuðum eftir atburðinn. Um 65% þátttakenda fundu í fyrstu mælingu fyrir vægum sem engum 

einkennum sem er í samræmi við aðrar heimildir sem segja að um helmingur einstaklinga sem 

upplifir áfall jafni sig á innan við þremur mánuðum frá atburðinum (APA, 2013). Um 21% 

þátttakendanna uppfylltu greiningarskilmerki fyrir PTSD. Örlítil aukning var á tíðni þegar 

næsta mæling átti sér stað eða 12 mánuðum frá atburðinum. Hins vegar fór tíðnin niður í 

tæplega 14% að 18 mánuðum liðnum og upp í tæp 15% að tveimur árum liðnum. Þessar 

niðurstöður benda til þess að þeir einstaklingar sem voru enn með röskunina voru ólíklegir til 

að ná bata án aðstoðar (Fan o.fl., 2015).  

Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á langtímaáhrifum áfalla ná ekki mikið lengra 

í tíma en um tveimur árum eftir áfallið. Það eitt og sér segir heilmikið en áhrifin geta varað svo 

miklu lengur. Snjóflóðin á Íslandi árið 1995, nánar tiltekið á Súðavík og Flateyri, voru 

mannskæð og skildu fórnarlömb og aðstandendur eftir í sárum og miklu áfalli. Litið til þess að 

bæjarfélögin sem fyrir urðu eru lítil var auðvelt að halda utan um fórnarlömbin og fylgja þeim 

eftir. Að 16 árum liðnum var haft samband við 286 einstaklinga 18 ára og eldri, sem voru á 

tímum snjóflóðanna frá tveggja til 40 ára og eldri, og 357 einstaklinga frá öðrum bæjarfélögum 

sem ekki urðu fyrir snjóflóðunum. Markmið rannsóknarinnar var að kanna langtímaáhrif áfalls 

af völdum snjóflóða á líðan og heilsu. Í ljós kom að enn voru um 16% einstaklinga sem þjáðust 

af PTSD. Önnur einkenni sem voru marktækt meiri hjá fórnarlömbunum voru ofurárvekni (e. 

hyperarousal) tengd snjóflóði, almenn svefnskerðing, áfallastreitutengdar svefntruflanir og 

streitutengt líkamlegt ástand. Jafnframt var aukin upplifun hjá þátttakendum tengd öðrum 

áföllum í þeirra lífi, fyrir utan snjóflóðin, en hjá samanburðarhópnum. Slíkt bendir til meiri 

viðkvæmni gagnvart áföllum sé fyrri saga um áföll til staðar (Edda B. Thordardottir, Unnur A. 

Valdimarsdottir, Ingunn Hansdottir, Resnick, Shipherd og Berglind Gudmundsdottir, 2015).  
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Ári síðar var sami hópur skoðaður og borinn saman við hóp fólks sem hafði ekki verið 

fórnarlömb snjóflóðsins. Að þessu sinni var áhersla lögð á að skoða svefntruflanir sem 

afleiðingar áfallsins. Niðurstaðan leiddi í ljós að einstaklingar sem höfðu verið á barnsaldri 

þegar atburðurinn átti sér stað voru meira en tvisvar sinnum líklegri til að þjást af PTSD 

tengdum svefntruflunum á fullorðinsaldri en jafnaldrar úr viðmiðunarhópnum og þá sérstaklega 

einkennum eins og að sparka, lemja, hlaupa, eða öskra í svefni. Eins voru fullorðin fórnarlömb 

líklegri til að upplifa áfallatengdar martraðir, en jafnaldrar þeirra í viðmiðunarhópnum (Edda 

B. Thordardottir, Ingunn Hansdottir, Unnur A. Valdimarsdóttir, Shipherd, Resnick og Berglind 

Gudmundsdottir, 2016a). Jafnframt voru þeir einstaklingar sem voru börn þegar snjóflóðin áttu 

sér stað og þjáðust af einkennum PTSD líklegri til að hafa minni menntun, búa við verri fjárhag, 

vera atvinnulausir og kljást við vanhæfni (e. disable) á fullorðinsaldri (Edda B. Thordardottir 

o.fl., 2016b). 

Meðferð eða ekki, í kjölfar náttúruhamfara 

Eins og fjallað hefur verið um er þekking á PTSD, tíðni röskunarinnar, samanburði milli ólíkra 

áfalla og árangursríkra meðferðarforma þó nokkur. Ljóst er að PTSD hefur greinileg áhrif á 

daglegt líf fólks og þar sem greining fæst ekki fyrr en a.m.k. að einum mánuði liðnum má gera 

ráð fyrir að alla jafna dragi ekki úr einkennum án aðstoðar fagaðila. Ljóst er að ómeðhöndluð 

áfallastreita hefur truflandi áhrif á líf þeirra sem eru með röskunina. Sýnt hefur verið fram á 

góðan bata fái fólk viðeigandi meðferð (Goenjian, Walling, Steinberg og Karayan, 2005).  

Gerður var samanburður á tveimur hópum þar sem annar hlaut meðferð en hinn ekki í 

kjölfar jarðskjálfta sem átti sér stað í Armeníu árið 1988. Þátttakendur voru 125 námsmenn á 

að meðaltali 16. aldursári þar sem hluti þeirra hafði aðgang að meðferð en hinir ekki. Meðferðin 

sem stóð yfir í sex vikur og átti sér stað einu og hálfu ári eftir hamfarirnar samanstóð af 

hópmeðferð og nokkrum tímum í einstaklingsmeðferð eftir þörfum. Að fimm árum liðnum var 

líðan þátttakenda, fyrir utan nokkra sem ekki náðist í, skoðuð og hóparnir tveir bornir saman. 

Niðurstaðan var sú að þeir einstaklingar sem hlutu meðferð náðu mun meiri bata og verulega 

dró úr einkennum PTSD en þeir sem enga meðferð höfðu fengið. Samkvæmt þessari vitneskju 

eru þeir unglingar sem fá ekki meðferð í kjölfar alvarlegra áfalla í meiri hættu á að hljóta þráláta 

(e. chronic) áfallastreituröskun og þunglyndiseinkenni en þeir sem fá viðeigandi meðferð 

(Goenjian o.fl., 2005).  
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Stuðningur í kjölfar náttúruhamfara 

Mikilvægt er fyrir hjálparstarfsmenn og aðstandendur að fylgjast með líðan fórnarlamba, veita 

almennan stuðning og bregðast við komi þeir auga á einstaklinga í áhættuhópi á þróun PTSD. 

Það getur skipt miklu máli fyrir bata og getur hjálpað einstaklingnum að vinna úr áfallinu og 

minnkað þannig líkur á þróun PTSD. Niðurstöður þessu til staðfestingar má sjá í doktorsritgerð 

þar sem unnið var úr gögnum fyrri rannsóknar (Edda B. Thordardottir o.fl., 2015). Rannsóknin 

fór einnig fram 16 árum eftir snjóflóðin á Flateyri og í Súðavík. Þátttakendur voru börn á 

aldrinum tveggja til 18 ára á þeim tíma sem snjóflóðin áttu sér stað. Ásamt því að kanna andlega 

og líkamlega líðan þeirra var áhersla lögð á að reyna að komast að mögulegum áhættuþáttum 

fyrir þráláta áfallastreituröskun hjá börnum sem upplifa hörmungar. Eitt af því sem þátttakendur 

greindu frá var skortur á félagslegum stuðningi og áfallahjálp frá umönnunaraðilum sem hefði 

mögulega getað dregið úr eða komið í veg fyrir þróun einkenna PTSD. Það sem spilaði stóran 

þátt í velferð barnanna eftir áfallið og virtist hafa áhrif á þróun PTSD einkenna, var upplifun og 

viðbrögð umönnunaraðila við áfallinu, og hafði hún meiri áhrif en upplifun og viðbrögð 

barnanna sjálfra. Hér er átt við viðbrögð eins og doða, stöðugan ótta og lost. Að verða vitni að 

gráti hjá umönnunaraðila var hins vegar ekki eitt þeirra viðbragða sem virtist auka líkurnar á 

einkennum PTSD en talið er að það ýti frekar undir tjáningu tilfinninga hjá börnum en að þau 

byrgi þær inni (Edda B. Thordardottir o.fl., 2016). Sé litið til þess að frásagnir þessara 

einstaklinga eru byggðar á minningum og ályktunum að svona mörgum árum liðnum mætti 

setja spurningarmerki við niðurstöðuna þar sem rannsóknir hafa sýnt að minningar geti breyst 

með tímanum og þá sérstaklega minningar um áföll í barnæsku (Chu, Frey, Ganzel og 

Matthews, 1999). Hins vegar styður rannsókn Paul, Felton, Adams, Welsh, Miller og Ruggiero 

(2015) þessa niðurstöðu um mikilvægi félagslegs stuðnings (Edda B. Thordardottir o.fl., 2016) 

þar sem þeir skoðuðu þennan þátt sérstaklega þ.e.a.s. tengsl félagslegs stuðnings við þróun 

PTSD. Þátttakendur þeirra voru 2000 ungmenni frá Bandaríkjunum sem öll höfðu upplifað 

fellibyl á árinu 2011. Í ljós kom að félagslegur stuðningur í kjölfar áfalls virkar sem einskonar 

mótstaða gegn einkennum PTSD og þunglyndis. 
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Umræður 

Samantekt 

Það er ljóst að náttúruhamfarir, í hvaða mynd sem er, geta haft gríðarleg áhrif á líðan fólks til 

skemmri og/eða lengri tíma litið. Þegar einkenni PTSD þróast og eru ekki meðhöndluð eru líkur 

á því að einstaklingurinn þurfi að lifa með röskuninni svo árum skipti, með tilheyrandi 

truflunum á daglegt líf. Þegar kemur að bata virðist skipta máli hvort þolendur séu heimamenn, 

ferðamenn eða hjálparstarfsmenn, en aldur einstaklinga skiptir jafnframt máli. Til að mynda 

mátti sjá vísbendingar um að líkur á bata án aðstoðar séu almennt litlar þegar um börn og 

unglinga er að ræða (Shaw o.fl., 1996; Fan o.fl., 2015) en svipaða niðurstöðu má sjá í rannsókn 

Meiser-Stedman o.fl. (2017) þar sem um 71% þátttakenda hlutu bata í kjölfar meðferðar við 

PTSD samanborið við 27% þátttakenda úr hópi þeirra sem hlutu enga meðferð. Réttlætanlegt 

er að velta fyrir sér ástæðunni fyrir þessum mun á milli barna og fullorðinna og möguleiki er á 

að fullorðnir búi yfir fleiri bjargráðum en börn til að takast á við erfiðleika og börn séu háðari 

umönnunaraðilum sínum hvað varðar allan stuðning og hjálp.  

Fullorðnir heimamenn (Edda B. Thordardottir o.fl., 2015) sem lentu í áfalli sem og 

ferðamenn (Kraemer o.fl., 2009) voru með svipaðar batahorfur sem kemur örlítið á óvart, þar 

sem ætla mætti að draga myndi úr einkennum hjá ferðamönnum þegar farið væri frá 

hamfarasvæðinu og aftur heim. En þar sem um er að ræða heimamenn sem upplifðu snjóflóð á 

Íslandi er möguleiki á að eitthvað í þjóðfélaginu eins og skjót uppbygging svæðisins, skjót 

viðbrögð björgunarsveita og áfallateymis með viðbragðsáætlanir, og mögulega fleira hafi ýtt 

undir bata. Nokkuð sem ekki er víst að sé til staðar í öðrum löndum og þá helst fátækari löndum 

þar sem aðgengi að fjármagni er ekki gott.  

Heilt yfir litið voru hjálparstarfsmenn að koma hvað verst út úr því áfalli sem þeir urðu 

fyrir við björgunarstörf þar sem eyðimerkurstormur átti sér stað samkvæmt mælingum sem voru 

framkvæmdar eftir að þeir höfðu snúið aftur til heimalanda sinna. Að því leyti að þeir 

einstaklingar sem þjáðust af PTSD gerðu það enn tveimur árum síðar. Eins voru einkenni 

tillölulega lengi að koma fram (Southwick, 1995) og má áætla að einstaklingar sem vinna að 

björgun og aðhlynningu í kjölfar hamfara bæli tilfinningar sínar niður á meðan á aðgerðum 

stendur og einkenni komi þar af leiðandi frekar fram að aðgerðum loknum. Þar af leiðandi má 

ekki vanmeta fyrstu viðbrögð þeirra einstaklinga sem sinna hjálparstarfi og mikilvægt að veita 

þeim jafnframt stuðning. 
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Félagslegur stuðningur og meðferð fyrir þá sem hafa þróað með sér PTSD skiptir miklu 

máli og fái fólk viðeigandi aðhlynningu og/eða meðferð eru góðar líkur á varanlegum bata 

(Goenjian o.fl. 2005). Eins og fram hefur komið þróa fæstir sem orðið hafa fyrir áfalli með sér 

PTSD en margt er vitað um áhrifaþætti í fari fólks sem geta aukið líkur á þróun PTSD og því 

mikilvægt að veita þeim sem koma að hjálparaðgerðum fræðslu um það svo hægt sé að fylgjast 

betur með þeim einstaklingum sem tilheyra áhættuhópum.  

Þrátt fyrir PTSD greiningu virðast sumir einstaklingar ná sjálfir að vinna úr áfallinu og 

draga þar af leiðandi úr einkennunum eftir því sem tíminn líður. Sú niðurstaða er mjög 

áhugaverð og má velta fyrir sér hvaða þættir liggi þar að baki. Hvort um sé að ræða ákveðinn 

einstaklingsmun á milli þeirra sem ná bata án meðferðar og þeirra sem ná því ekki, ólíkt 

umhverfi og/eða hvort tegund áfalla hafi einhver áhrif. Burtséð frá því eru, fyrir þá sem ná ekki 

bata án aðstoðar, til hinar ýmsu meðferðir við PTSD sem sýnt hefur verið fram á að beri árangur 

(Resick o.fl, 2003; Resick og Schnicke, 1992; Tavanti o.fl., 2009). Samt sem áður virðast sumir 

einstaklingar ekki ná bata þrátt fyrir að hafa sótt meðferð en það er eitthvað sem mætti skoða 

betur, hvort um sé að ræða lítt árangursríkar meðferðir eða hvort um sé að ræða einstaklingsmun 

varðandi hvaða meðferð henti hverjum (Meiser-Stedman o.fl., 2017). Sú vitneskja gæti hjálpað 

til við að finna viðeigandi meðferð fyrir hvern og einn.  

Ómeðhöndluð áfallastreita heldur áfram að hafa neikvæð áhrif á daglegt líf fólks eins 

og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna. Afleiðingarnar geta náð yfir ótal þætti í lífi 

fólks þ.m.t. andlega og líkamlega heilsu, svefn, hegðun, fjárhagsstöðu, atvinnu, almenna getu 

til að sinna daglegum athöfnum og aukið líkur á öðrum sálrænum meinum. Öll fórnarlömb 

náttúruhamfara geta átt á hættu að þurfa að kljást áfram við sálræna erfiðleika eftir að 

atburðurinn er liðinn fái þeir ekki aðstoð til að takast á við áfallið og á það við um fullorðna 

jafnt sem börn, heimamenn, hjálparstarfsmenn eða ferðamenn, þrátt fyrir að sumir séu í meiri 

áhættuhópi en aðrir hvað varðar þróun PTSD einkenna.  

Takmarkanir 

Eins og áður hefur verið nefnt svöruðu þátttakendur spurningalistum en áreiðanlegra hefði verið 

að hver þátttakandi myndi eiga í beinum samskiptum við hlutlausan fagaðila hvað varðar mat 

og greiningu.  
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Í sumum rannsóknanna skorti samanburðarhóp en þrátt fyrir að það sé ekki alltaf 

nauðsynlegt getur slíkur samanburður gefið skýrari og áreiðanlegri mynd af áhrifum og 

afleiðingum þess sem átt hefur sér stað. 

Rannsóknir á heimamönnum og ferðamönnum á hamfarasvæðum hefðu mátt vera fleiri 

svo hægt væri að fá betri mynd af samanburði og til þess að fá það staðfest hvort áhrif á þessa 

hópa séu í raun með svipuðu móti.  

Úrtak rannsókna sem notast var við er lítið og þrátt fyrir að gefa hugmyndir um þær 

afleiðingar sem áfallastreituröskun getur haft sé hún ekki meðhöndluð gefur sú niðurstaða ekki 

tæmandi vitneskju um viðfangsefnið. 

Framtíðarrannsóknir 

Eins og fyrr segir ná margir einstaklingar sem hlotið hafa PTSD greiningu að vinna sjálfir úr 

áfallinu og draga þar af leiðandi úr PTSD einkennum. Áhugavert viðfangsefni er hvort þeir 

einstaklingar eigi eitthvað sameiginlegt sem skilji þá frá öðrum sem eru með PTSD greiningu 

en ná ekki bata án meðferðar. Vert er að finna út hvort um sé að ræða þætti eins og 

persónueinkenni, aðstæður í lífi fólks, eða eitthvað annað sem spili þarna inn í og hafi áhrif á 

þennan árangur. Einhverjar rannsóknir hafa fjallað um viðfangsefnið en þá helst út frá 

einstökum þáttum sem jafnframt ná ekki að öllu leyti að skýra muninn á milli þessara 

einstaklinga. Skiptar skoðanir eru þó á viðfangsefninu en sumar rannsóknir benda til þess að 

um engan mun sé að ræða á milli þeirra sem ná að draga úr einkennum PTSD án meðferðar og 

þeirra sem ná því ekki (Mclaughlin, Berglund, Gruber, Kessler, Sampson og Zaslavsky, 2011) 

á meðan aðrar virðast hafa fundið einstaka þætti sem greina á milli þessara tveggja hópa án þess 

þó að geta gefið eitt afmarkað svar við þessum spurningum (Dai o.fl., 2016; Gill, Saligan, Lee, 

Rotolo og Szanton, 2016). Möguleiki er á að tegund áfalls sé meðal lykilþátta þegar kemur að 

slíkri vitneskju og vert væri að skoða það nánar með því að bera saman fórnarlömb mismunandi 

áfalla.   

Annað sem áhugavert væri að skoða betur er safngreining á afmarkaðra viðfangsefni 

eins og langtímaafleiðingum einnar tegundar hamfara eða einum ákveðnum hópi eins og 

ferðamönnum, hjálparstarfsmönnum eða heimamönnum, börnum eða fullorðnum. 
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